
 
 
 
 
 
 

Aanmeldformulier Basisschool de 
Bavokring 

 

Dit formulier is het aanmeldformulier van de Bavokring. Wij zijn een katholieke school en 
worden bestuurd door het schoolbestuur RVKO (www.rvko.nl). Hoewel ons onderwijs is 

gebaseerd op een katholieke grondslag, zijn alle leerlingen welkom, ongeacht afkomst en 
religie, zolang ouders de doelstellingen van de school respecteren. Bij de aanname van 

nieuwe leerlingen hebben we voor de verplichte administratie en goede begeleiding van uw 
kind enkele gegevens nodig. Wij willen u erop wijzen dat de school vertrouwelijk omgaat met 

de door u verstrekte gegevens en zich houdt aan de wet op de privacy. 

Let op: dit formulier is een aanmeldformulier en hiermee is uw kind nog niet ingeschreven op de 
Bavokring. Wilt u dit formulier bij de directie inleveren? Wij nemen dan contact met u op om een 

afspraak te maken voor het aanmeldgesprek. Hierbij is het zeer gewenst dat u uw kind meeneemt. 
De aanmeldperiode/onderzoeksfase start na het aanmeldgesprek. 

 

Gegevens 
leerling 

Achternaam  

Doop- en/of voornamen voluit  

Roepnaam  

Geslacht Jongen/meisje 
Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Nationaliteit  

Thuistaal  

Godsdienst  

Burgerservicenummer  

 

Ouders/verzorgers Moeder 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Vader 
Adres (indien anders dan kind) 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

 



De leerling woont bij: Ouders/moeder/vader/verzorgers 

Burgerlijke staat ouders Samenwonend/gescheiden/gehuwd/anders 
Ouderlijk gezag berust bij:  

Bij voogdij: 
wie is de gezinsvoogd 

 

Zit er dyslexie in de familie: Ja/nee 

 
 

School heeft de plicht om te onderzoeken of de Bavokring aan de onderwijsbehoeften van 
de leerling kan voldoen. Wilt u hieronder aangeven welke instanties betrokken zijn en welke 
contactpersonen wij kunnen benaderen voor relevante informatie? 

 
 

Kruis hieronder aan welke 
instanties 

betrokken zijn 

Contactpersoon met 
telefoonnummer/ 

e-mailadres indien bekend 
⃝ Peuterspeelzaal  

⃝ Kinderdagverblijf  

⃝ Centrum voor jeugd en gezin  

⃝ Logopedist  

⃝ PPO Rotterdam  

⃝ Wijkteam  

⃝ Vorige school  

⃝ Anders, namelijk:  

 

Zijn er bijzonderheden die voor ons van belang zijn om voor aanvang van de wenperiode 
te weten? Denk hierbij aan medische gegevens (ziekten/ allergieën), heftige 
gebeurtenissen o.i.d. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u school toestemming om contact op te nemen 
met de bovenstaande instanties. 

 
Naam: Datum: 

 
Handtekening: 

 



 
 

 

Aanmelden en inschrijven op de 
basisschool 

                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                               Let op! Aanmelden kan in                 
                                                                                                              Rotterdam vanaf 3 jaar. Het                   
                                                                                                             kan zijn dat de school de   
                                                                                                              aanmelding pas later in  
                                                                                                              behandeling kan nemen.  
                                                                                                              Wacht niet te lang met  
                                                                                                              aanmelden, zodat de school  
                                                                                                              ook afspraken kan maken  
                                                                                                        over de wenperiode. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 1: U moet uw kind schriftelijk aanmelden op de 
Bavokring. 

 
U kunt een aanmeldformulier ophalen en inleveren 
bij de directie van de school. De school laat weten 
wanneer de aanmeldprocedure van start gaat. 

Stap 2: Een aanmelding is nog geen 
inschrijving! School nodigt u uit voor een 
aanmeldgesprek. 
Het is belangrijk dat u alle informatie over uw kind 
deelt met de school. 

nee 

 

 
Als u geen 

toestemming geeft om 
informatie op te vragen 

bij anderen 
(informatieplicht), 

kunnen wij uw 
aanvraag niet in 

behandeling nemen. 

ja 

Stap 3: Na het aanmeldgesprek 
heeft de school 6 tot 10 weken de tijd 
om te onderzoeken of de Bavokring 
een passende plek is voor uw kind. 

 
Bij het onderzoeken kunt u denken aan 
het opvragen van informatie bij 
bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, maar 
ook het inzetten van een wenperiode of 
proefdag. 

 
 
  
             Voor een     
      rondleiding kunt u    
       contact opnemen    
        met de directie. 

Stap 4, optie 2: Wij 
kunnen uw kind niet 
plaatsen op de 
Bavokring. Wij gaan 
samen met u en evt. het 
samenwerkingsverband 
(PPO) op zoek naar een 
passende onderwijsplek 
voor uw zoon of dochter. 

Stap 4, optie 1: Wij 
kunnen uw kind wel 
plaatsen op de Bavokring. 
Er worden afspraken 
gemaakt over de start op 
school. Uw zoon of 
dochter zal dan ook 
officieel worden 
ingeschreven.  


